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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi identificar o perfil de estudantes que buscam ingressar 
no serviço publico e a busca pelos mesmos através de concursos, mediante aos 
concursos públicos. A empresa na qual foi obtida toda a pesquisa se trata do 
Instituto de Aulas Particulares (IAP Cursos). Esta investigação se fundamentou por 
meio de uma pesquisa entre os alunos que também são clientes da instituição, 
observando dados estatísticos e questionários, que recolheram dados de 
fundamental importância para o estudo e para observar a procura pelas vagas do 
serviço público. O aprofundamento teórico sobre este tema mostrou a origem do 
processo de trabalho, de forma cronológica observando os dados históricos, uma 
série de inovações a respeito de qualidade no trabalho e de vida, bem como a 
remuneração e estabilidade no emprego com relação aos serviços e ao trabalho 
público. A metodologia inserida no trabalho trata-se de um estudo de caso, pelo 
meio de levantamento e pesquisa exploratória para avaliar melhor as necessidades 
e pretensão dos alunos entrevistados, observando, armazenando e analisando os 
casos com exatidão. Desta maneira, foram utilizadas coleta de dados estatísticos 
diretamente do sistema operacional da empresa e questionário com os alunos afim 
de um melhor aprofundamento do assunto.  
 
Palavras chave: emprego público; concursos; alunos. 
 
Abstract 
The objective of this research was to show to the ways and the functions gotten in 
the public job and the search for the same ones, by means of the public concourses. 
The company in which the research was gotten all if deals with the Institute of 
particular Lessons (IAP Cursos). This investigacion if bases through a research 
enters the pupils who also are customers of the institution, observing given to 
statisticians and questionnaires, that they collect given of basic importance for the 
study and to observe the search for the vacant of the public service. The theoretical 
deepening on this subject showed the origin of the work process, of chronological 
form observing the historical data, a series of innovations regarding quality in the 
work and of life, as well as the remuneration and stability in the job with regard to the 
services and to the public work. The inserted The inserted methodology in the work if 
deals with a case study, for the way of survey and exploratory research in function to 
better evaluate the necessities and pretension of the interviewed pupils, observing, 
storing and analyzing the cases with exactness. Of this they had been used 
collection of statistical data directly of the operational system of the company and 
interview with similar pupil of one better deepening of the subject. With this it can all 
be observed in the context of the project the source of data and methodology used 
for specification and development of the boarded subject.      
 
Key Words: public job; competitions; pupils. 
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Introdução 
 

O mercado de trabalho no Brasil nos dias atuais vem sofrendo novas 
tendências tanto no âmbito público quanto no contexto de trabalho privado, ou seja, 
o trabalhador brasileiro vem buscando melhorias na sua relação de vida e na 
qualidade da mesma. 

A busca pelo mercado de trabalho na área pública vai tendo uma 
ascendência a cada ano que passa. Segundo Chiavenato (2000, p. 37) O termo 
“servidor público” hoje no Brasil tem uma conotação cada vez mais bem aceita por 
aqueles que almejam sucesso em sua vida profissional. 

Desta forma, se nota cada vez mais a crescente procura também pela 
preparação em estudo, afim de que se possam desenvolver mais chances de se 
passar para o emprego público, por meio de concursos, por isso então a grande 
demanda por cursinhos preparatórios para concursos públicos no Brasil. 
(www.globo.com disponível em 16 de abril de 2009) 

A empresa estudada para desenvolver esta pesquisa foi o IAP Cursos, 
que há mais de 15 anos vem se especializando na preparação de indivíduos para o 
ingresso no serviço público. 

A empresa IAP Cursos que começou ainda como uma pequena escola de 
preparação que fornecia aula de reforço, para estudantes que desejavam a sua 
aprovação na ETFRN (Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte), obteve 
grande êxito ao ter toda sua primeira turma de estudantes aprovada na então escola 
técnica do estado. Logo após essa conquista da instituição, o IAP Cursos, em 
especial seu diretor e proprietário da empresa Aldo Alves da Rocha Filho, observou 
a crescente procura dos estudantes de Natal pela busca do serviço, sendo assim os 
primeiros preparatórios do IAP Cursos para serviço público, foram os preparatórios 
na área militar, obtendo grande índice de aprovação entre seus alunos matriculados 
nas suas turmas preparatórias. 
 
 
Objetivo 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar o perfil dos estudantes do 
IAP Cursos, que almejam emprego público na cidade de Natal/RN.  
 
Método da Pesquisa 
 

Foram observados dados do DIEESE de 1999 sobre o mercado de 
trabalho da cidade de Natal. Os mesmos com suas análises técnicas sobre o 
assunto foram de grande influência para esta pesquisa. 

Esta pesquisa teve uma análise participativa de coleta de dados 
utilizando-se de questionários aplicados aos alunos da instituição IAP Cursos, sendo 
aplicados aos três turnos (manhã, tarde e noite), para definir o resultado geral da 
pesquisa acadêmica. 

Dentre estes, foram analisados documentos da organização, os quais 
seriam: documentos relacionados a processos administrativos, gestão, controle e 
aspectos históricos desta organização. Por fim, esta pesquisa também buscou 
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informações de campo, com o gestor da empresa, funcionários e os usuários, sobre 
o assunto investigado. 

O universo desta pesquisa se compôs aproximadamente de 1150 
indivíduos, tendo sido a amostra calculada em 100 pessoas. 

 
Resultados 
 

Os seguintes resultados fazem parte dos questionários aplicados entre 04 
a 09 de maio de 2009.  

O Gráfico 1 apresenta o percentual de alunos do sexo masculino e do 
sexo feminino que frenquentavam o IAP CURSOS no momento da pesquisa em 
Maio/2009. 
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63% feminino
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60%

80%
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Gráfico 1: Sexo 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 
 

Outra análise destacada nesta pesquisa foi a questão da faixa etária. Na 
Questão (B) quais delas são inseridas de acordo com sua faixa etária a sua faixa 
etária atual. 

 Segundo a pesquisa observa-se que, a maioria dos entrevistados 
assinalaram a questão de 21 a 30 anos, com (61%) das questões marcadas, 
seguida da faixa etária de 31 a 40 anos, com (26%) da amostra, logo após 
observou-se que, (6%) possuem de 41 a 50 anos, e (5%) tem até 20 anos, apenas 
duas pessoas observadas da amostra tinha idade superior a 51 anos.  

Desta forma, ao encarar o perfil dos alunos do IAP Cursos com relação à 
faixa etária observa-se que a maioria dos estudantes que desejam o mercado de 
trabalho público tem a faixa etária de 21 a 30 anos, como se observa na Tabela (1) 
abaixo. 

 
Faixa Etária % 
Até 20 anos 5% 
De 21 a 30 61% 
De 31 a 40 26% 
De 41 a 50 6% 

Acima de 51 anos 2% 
Total  100% 

TABELA 1- Faixa Etária. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
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Ainda analisando o perfil dos estudantes do IAP que procuram emprego 
público, continua-se com a observação do perfil dos estudantes quanto aos fatores 
sociais. Desta forma, a terceira questão exposta para pesquisa foi à pergunta pelo 
estado civil do aluno entrevistado. Esta questão exposta se trata da letra (c) do 
questionário.  

Esta parte do questionário obteve uma grande margem de resposta com a 
opção (1), que seria a opção solteiro (a), sendo respondida por (63%) dos 
participantes da pesquisa, a segunda mais assinalada foi à opção casado com 
(30%) das marcações, todas as alternativas juntas somaram (7%), com duas 
marcações para divorciado (a), uma para viúvo (a), e quatro para “outros”. 

Sendo assim, notou-se que a maioria dos estudantes que procuram 
emprego público possui possuía o estado civil solteiro, como se observa na tabela 
(2).   

Estado civil % 
Solteiro (a) 63% 
Casado (a) 30% 

Divorciado (a) 2% 
Viúvo (a) 1% 
Outros 4% 

Tabela 2. Estado Civil. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
  

Notou-se durante toda a pesquisa que para obter aprovação em 
concursos públicos no Brasil deve-se ter um bom grau de estudo, ou uma boa base 
escolar quanto à formação acadêmica. Exigem para a maioria dos cargos oferecidos 
que o candidato tenha curso de nível superior, seguido de nível médio, poucos são 
aqueles que são de nível fundamental. 

A pesquisa feita no IAP Cursos fornece forneceu dados dos estudantes do 
cursinho observando também a relevância acadêmica, desta forma foram inclusas 
algumas questões que manifestam o desejo da pesquisa de analisar justamente o 
perfil dos alunos quanto ao seu grau de ensino escolar.  

Nesta pesquisa notou-se que no IAP Cursos a maioria dos alunos 
freqüentadores das turmas, são de nível superior completo, com (47%) dos 
entrevistados no questionário, seguidos do nível médio completo, com (20%), 
observa-se que (16%) são do nível superior incompleto, e (17%) das pessoas são 
pós-graduados.  Como mostra-se na tabela abaixo, quem mais procura o 
emprego público referente ao grau de instrução são os de nível superior completo.  

 

Grau de Instrução % 
1º grau incompleto 0 
1º grau completo 0 

2º grau incompleto 0 
2º grau completo 20% 

Superior incompleto 16% 
Superior completo 47% 

Pós graduação 17% 
Outros 0 

Tabela 3. Grau de Instrução. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
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Ainda nas respostas dos questionários as 100 pessoas participantes da 

pesquisa acadêmica, responderam dados pessoais, referentes à sua renda familiar, 
ou seja, os participantes responderam as questões que variavam entre a renda 
mensal entre R$ 500,00 ou até acima de R$ 2.001,00, nesta questão ainda haveria 
uma opção para assinalar caso o participante não quisesse responder. 

Entre os 100 alunos do IAP cursos que responderam esta questão, (48%) 
deles assinalaram que possuíam ou tinham a renda familiar acima de R$ 2,001,00, 
(17%) dos entrevistados tem renda entre R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00, já (16%) das 
pessoas mostraram que tem a renda familiar de R$ 501,00 a R$ 1.000,00, entre os 
alunos do IAP (9%) das pessoas tem renda de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00, diante 
disto (7%) das pessoas informaram que têm renda mensal de até R$ 500,00, e 
apenas 3 pessoas preferiram não responder este questionamento, analisando esses 
dados quanto aos fatores econômicos, assim mostra tabela  (4) abaixo. 

 

Renda familiar % 
Até R$ 500,00 7% 

R$ 501,00 a R$ 1.000,00 16% 
R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 9% 
R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00 17% 

Acima de R$ 2.001,00 48% 
Não respondeu 3% 

 
Tabela 4. Renda Familiar. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

Ao fazer uma breve análise desta pesquisa e seus objetivos gerais e 
específicos, os aspectos sociais também podem ser avaliados. Foi perguntada na 
questão (F), qual a ocupação dos participantes desta pesquisa, Daí pode-se ter 
como referência o gráfico a seguir.  
 

Ocupação
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Gráfico 2. Ocupação. 
 Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
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É interessante observar que o próximo quesito mostra a grande procura 
de pessoas que já tinham experiência em prestação de concursos e estão tentando 
uma nova oportunidade de carreira. 

O gráfico a seguir mostra que a maioria (94%) dos entrevistados já prestou 
concursos públicos, este resultado indicou que alguns não passaram, nesses 
concursos anteriores ou que passaram e estão estavam se preparando para outro, 
sendo na expectativa de alguns conquistar melhor remuneração ou estabilidade de 
renda.  

 
Gráfico 3. Alunos Que Já Prestaram Concursos – Natal/RN 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

O próximo item da pesquisa foi o questionamento para saber se os 
estudantes do IAP já haviam se preparado para concursos públicos, sendo no IAP 
Cursos ou não. O resultado foi que (73%) dos entrevistados já vinham tendo 
preparação para concursos e os (27%) restantes das pessoas ainda não tinham 
participado de cursos preparatórios para concursos públicos. Esses dados podem 
indicar futuramente um dos questionamentos dos objetivos específicos, que é o de 
mostrar na concepção dos alunos do IAP Cursos os motivos que os levam a 
procurar uma instituição que prepare para concursos públicos. 

Diante disto, tem-se os seguintes resultados mostrados na Tabela (5) .  
Na Tabela 5 é mostrado o percentual de alunos que já realizaram cursos 

preparatórios com o objetivo de passar em concursos públicos  
 

Você já fez algum curso preparatório? % 
Sim 73% 
Não 27% 

 
Tabela 5. Alunos que já se Prepararam Para Concursos Públicos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 

 
 

A partir da análise da tabela a seguir é evidenciado que a maior demanda 
de alunos em concursos públicos foi para o concurso de agente penitenciário (25%) 
e ministério da fazenda (24%), estes resultados indicam que apesar destes 
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concursos serem de nível médio, existe uma quantidade muito grande de pessoas 
que apesar de ser de nível superior desejam também participar destas seleções, 
seja só para testar conhecimento e irem logo se familiarizando com a prática de 
concursos, ou simplesmente pela oportunidade de entrar em um emprego público, 
seja lá em qual for à área ou temática de trabalho. Também há uma procura muito 
grande de pessoas, pelo fato do edital ter sido lançado e a proximidade da prova. 

Quanto aos demais concursos, apesar de estarem confirmados pela parte 
de recursos humanos de seus respectivos órgãos, não possuem ainda edital 
publicado, desta forma, pode-se analisar que os freqüentadores destas turmas 
preferiam se preparar bem antes das publicações de edital, para que quando os 
mesmos fossem publicados os estudantes já estivessem prontamente preparados 
para seguir esses processos seletivos. 

A tabela a seguir mostra a divisão dos 100 alunos participantes da 
pesquisa e seus respectivos cursos em que estão ( estavam ) inscritos. 
 

Turma % 
Agente penitenciário estadual 25% 

Auditor da receita federal 8% 
Detran RN 9% 

Extensivo Tribunais 12% 
Ministério da Fazenda 24% 

PF+PRF 15% 
TRIO (TJ e TRT + área administrativa) 7% 

 
Tabela 6. Distribuição dos Alunos Por Curso (turma). 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

Ao estabelecer a meta de tentar o emprego público são relacionados 
alguns serviços de atuação, sendo eles o serviço militar, o serviço público federal, 
estadual e municipal, podendo também haver concursos públicos para áreas mistas, 
ou seja, uma empresa privada pode abrir concurso de seleção para trabalhar de 
forma terceirizada para alguma instituição pública, diante destas opções temos o 
resultado da tabela (7), onde pode ser observado que o alvo dos estudantes do IAP 
Cursos são os estudos para o serviço público federal (77%), pois sem dúvida é o 
setor público com melhor remuneração, seguido de longe pelo serviço público 
estadual (17%), e militar com (5%). O serviço municipal teve apenas uma indicação, 
como a opção “outro”. Desta forma a tabela (7) demonstra:  
 

Serviço % 
Militar 5% 

Serviço Público municipal 1% 
Serviço Público estadual 16% 
Serviço Público federal 77% 

Outro 1% 
Tabela 7. Tipos de Serviços Almejados Pelos Alunos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

 A pergunta seguinte tratava de saber em qual área de atuação no serviço 
público o aluno questionado gostaria de atuar caso estivesse no emprego público. 
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Foram fornecidas algumas áreas de atuações, como a jurídica, bancária, fiscal, 
policial, além de um campo livre para o aluno questionado responder livremente, o 
seu interesse de trabalho. Outras citadas pelos alunos foram à administrativa, 
médica ou biomédica,  

Diante destas informações a área mais citada foi a policial (36%), seguida 
pela área jurídica (29%) e fiscal (19%), a opção “outras” apareceu com (13%), 
surpreendentemente a área bancaria foi a menos assinalada, com (3%) das 
marcações pelos alunos. A tabela (8) mostra estas informações. 

 

Área % 
Jurídica 29% 
Bancária 3% 

Fiscal 19% 
Policial 36% 
Outra 13% 

 
Tabela 8. Áreas Específicas Almejadas Pelos Alunos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

Foi solicitado aos alunos que assinalassem não uma, mas, sim duas 
principais metas que os mesmos esperavam do emprego público.  

Os estudantes desejavam estabilidade em sua maioria com (46%) na 
amostra, seguido pela melhoria de renda com (25%), depois uma melhor qualidade 
de vida com (24%) das respostas, e por ultimo a menor meta desejada foi a 
autonomia, com (5%) da preferência dos alunos. A tabela e o gráfico abaixo 
mostram essas informações de forma precisa. 

 
 

Metas % 
Estabilidade 46% 

Melhoria de renda 25% 
Qualidade de vida 24% 

Autonomia 5% 
 
Tabela 9. Metas Estabelecidas Pelos Alunos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
Total de 200. 
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Gráfico 4. Metas Esperadas no Emprego Público. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

O próximo quesito do questionário tratou justamente das pessoas que já 
se encontravam no mercado de trabalho, tanto é que, os entrevistados que não 
estavam em colocação no mercado de trabalho foram indicados a não assinalar esta 
questão, caso não estivesse inserido neste contexto. Logo 72 pessoas responderam 
esta questão, os 28 estudantes que não se encontravam no mercado de trabalho, 
não responderam. Então se chega ao seguinte: o grau de interesse em deixar o seu 
atual emprego para apenas estudar para concursos públicos. 

Das respostas trinta e cinco pessoas o que corresponde a (48%) da 
amostra, responderam que o seu grau de interesse em deixar o seu atual emprego 
para estudar para emprego público é alto, vinte e duas pessoas ou (31%) 
explanaram como médio seu grau de interesse, e quinze pessoas ou (21 %) 
disseram que seu grau de interesse é baixo, a tabela e o gráfico seguintes, mostram 
exatamente isso. 

 

Grau de Interesse % 
Alto 48% 

Médio 31% 
Baixo 21% 

Tabela 10. Grau de Interesse em Deixar o Atual Emprego Apenas Para Estudar para Concursos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
Total de 72. 
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Gráfico 5. Grau de Interesse em Deixar  o Atual Emprego Apenas Para Estudar para Concursos. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
 

Na última questão foi perguntado aos alunos, quais as duas maiores 
dificuldades que eles encontravam em estudar para concursos públicos, partindo 
disto, foram disponibilizadas 5 opções e um campo aberto para discrição própria.   

A maior dificuldade encontrada foi a falta de tempo para estudar (33%), 
seguida pelo receio da concorrência muito alta (27%), depois o fato de alguns 
estarem há muito tempo sem estudar (12%). Doze pessoas assinalaram que tem 
dificuldade de aprendizagem (6%) e dezesseis pessoas (8%) marcaram que sofrem 
de problemas financeiros. Vinte e oito pessoas deram opiniões e marcaram a outra 
opção (14%). Outras dificuldades citadas foram: Dificuldade na base escolar; 
valor do material de estudo muito caro; foco no objetivo na área em que se pretende 
fazer o concurso; perda de aulas; falta de estímulo e concentração; decisão própria; 
muitas matérias nunca vistas na base escolar, Ex. (raciocínio lógico); acúmulo de 
matérias; e déficit de atenção mais a falta de estímulo.  A tabela a seguir reflete 
justamente sobre estas explicações. 
 
 

Dificuldades % 
Está há muito tempo sem 

estudar 12% 
Concorrência muito alta 27% 

Falta de tempo para estudar 33% 
Problemas Financeiros 8% 

Tem dificuldade de 
aprendizagem 6% 

Outro 14% 
 
Tabela 11. Dificuldades Encontradas Para Estudar. 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 
Total de 200. 
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A partir destas análises pode-se elaborar um perfil dos alunos estudantes 
do IAP Cursos, relacionando com os objetivos específicos, e também com o objetivo 
geral que é Identificar o perfil dos alunos do IAP Cursos, que almejam o emprego 
público na cidade de Natal/RN. 

Relacionando esse contexto explicado em toda a pesquisa se obtém o 
seguinte quadro mostrando os objetivos específicos com os resultados da pesquisa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS 

Identificar o perfil dos estudantes 
quanto aos fatores econômicos e 
sociais. 

Estudantes com maioria feminina 
(63%), de 21 a 30 anos, solteiros (a), 
com renda familiar superior a R$ 
2.001,00. 

Mostrar na concepção dos 
alunos do IAP Cursos, o que os 
levam a procurar uma instituição 
que prepare para concursos 
públicos. 

Os alunos já estudam para 
concursos, dispõem de pouco tempo 
para estudar fora da instituição, desta 
forma, almejam uma estabilidade 
financeira, além de temerem a 
concorrência. 

Avaliar os motivos que levam a 
crescente procura pelo emprego 
público. 

Os estudantes do IAP, já prestaram 
concursos, insatisfeitos com a 
condição financeira atual, largariam 
em sua maioria o emprego, apenas 
para se dedicarem a concursos 
públicos. 

Definir o perfil dos estudantes 
quanto aos fatores acadêmicos e 
também profissionais. 

Em sua maioria são alunos que 
possuem nível superior completo, 
apenas estudantes, almejam o 
serviço público federal, mais 
especificamente na área policial. 

Objetivos específicos x resultados 
Fonte: Elaborada a partir dos resultados da pesquisa (maio/2009) 

 
 Foi possível concluir que o mercado de trabalho na cidade de Natal/RN, e 

mostrar o interesse dos cidadãos pelo emprego público e seus benefícios. Com isso, 
esta pesquisa define que é de fundamental importância conhecer o mercado de 
trabalho como um contexto geral, para que desta forma se aplique de forma 
estratégica e clara todas as práticas e técnicas administrativas elaboradas e 
absorvidas durante todo o processo acadêmico na faculdade 
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